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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2014 елның 14 ноябрендә  236 

нчы номерлы   «2015-2017 елларга Азнакай 

муниципаль районында дәүләт милли 

сәясәтен тормышка ашыру» озак вакытлы 

максатчан муниципаль программасы 

турында» карары белән расланган,  "2015-

2020 елларга Азнакай муниципаль 

районында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә 

ашыру" муниципаль озак сроклы максатчан 

программасына үзгәрешләр кертү турында 

(2016 елның 22 апрелендәге 141 нче 

номерлы, 2016 елның 08 декабрендәге 360 

нчы номерлы, 2017 елның 11 сентябрендәге 

232 нче номерлы карарлар редакциясендә)  
 

2018 елның 24 декабрендәге милләтара һәм конфессияара мӛнәсәбәтләр 
буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Советның уртак 
утырышы,  2016 елның 5 декабрендәге ПР-380 номерлы «Татарстан 
Республикасында дәүләт милли сәясәтен муниципаль дәрәҗәдә гамәлгә ашыру 
турында» мәсьәлә буенча Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы 
комиссия һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы 
утырышы беркетмәләрен үтәү йӛзеннән, Татарстан Республикасында дәүләт 
милли сәясәте концепциясе һәм программа чараларын үткәрүгә чыгымнарны 
тӛгәлләштерү максатында, карар бирә: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 14 
ноябрендә 236 номерлы «2015-2017 елларга Азнакай муниципаль районында 
дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру»  озак вакытлы максатчан муниципаль 
программасы турында» карары белән расланган,  «2015-2020 елларга Азнакай 
муниципаль районында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль озак 
сроклы максатчан программага   (2016 елның 22 апрелендәге 141 номерлы, 2016 
елның 8 декабрендәге 360 номерлы, 2017 елның 11 сентябрендәге 232 номерлы 
карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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1.1. исемендә һәм 1 пунктта «2015 - 2020» санын «2015 - 2022» санына 
алмаштырырга; 

1.2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 14 
ноябрендә 236 номерлы «2015-2017 елларга Азнакай муниципаль районында 
дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру»  озак вакытлы максатчан муниципаль 
программасы турында» карары белән расланган,  «2015-2020 елларга Азнакай 
муниципаль районында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль озак 
сроклы максатчан программада (алга таба-Программа): 

      - программа паспортында:   
      - «Программаның исеме» юлында «2015-2022» елларга саннары белән 

алмаштырырга; 
      -  «Программаны гамәлгә ашыру сроклары һәм этаплары» юлын яңа 

редакциядә бәян итәргә: 
  

Программаны тормышка ашыру 
вакыты һәм этаплары 

 «2015-2022 еллар 
 1 нче этап:  2015-2019 еллар; 
  шул исәптән: 2 этап: 2017-2022 еллар» 
 

    
 - «программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын яңа редакциядә 

бәян итәргә:  
 

Программаны финанслау 
күләмнәре һәм чыганаклары 

Программаны финанслауның күләме 
Азнакай муниципаль районының республика 
һәм җирле бюджетын финанслау хисабына 3 
418 796 сум һәм бюджеттан тыш башка 
акчалар, шул исәптән еллар буенча да, 3 418 
796 сум тәшкил итә: 
2015 ел-612 836 сум; 
2016 ел-427 000 сум; 
2017 ел – 7 000 сум; 
2018 ел-0,00 
2009 ел -1 494 960 сум. 
2020 ел-286 300 сум; 
2021 ел-291 500 сум. 
2022 ел – 299 200 сум. 

 
- «Программаны гамәлгә ашыруның кӛтелгән нәтиҗәләре һәм нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  



 

 

 

 

-  «Программаны гамәлгә ашыру сферасының гомуми характеристикасы, шул 

исәптән ул хәл итүгә юнәлдерелгән проблемалар»  дигән I бүлектә  4-5 

абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Азнакай район Советы һәм Башкарма комитеты Татарстан халыклары 

ассоциациясе вәкиллеге, «Бӛтендӛнья татар конгрессы Башкарма комитеты» ның 

җирле бүлекчәсе һәм милли үзәкләр белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Безнең 

районда яшәүче халыкларның мәдәниятләрен саклау һәм үстерү максатында 

милли мәдәни үзәкләр эшли: Татар -район-шәһәр Мәдәният сарае, Әсәй һәм 

Сукаеш авыл мәдәният йортлары каршында; рус – Ю.Гагарин исемендәге Актүбә 

мәдәният йорты, Микулино һәм Чемодурово авыл мәдәният йортлары каршында.  

Рухи яңарыш, җәмгыятьне берләштерү бурычларын хәл итүдә халык мәдәниятен 

саклап калу, фольклор иҗаты зур роль уйный. Район-шәһәр Мәдәният сараенда 

Россия Федерациясенең халык иҗатының атказанган  «Җанашым» халык 

фольклор ансамбле, «Хәтирә» халык фольклор ансамбле, «Калинушка» халык 

җыр һәм бию ансамбле, Әсәй мәдәният йортында «Ӛммеголсем» фольклор 

коллективы, Ю.Гагарин исемендәге Актүбә мәдәният йортында «Сударушка» 

халык вокаль ансамбле, «Элегия» халык бию коллективы, «Бәллүр чишмә»татар 

коллективы эшли.  Ел саен июнь аенда тӛрки халыкларның «Чатыр тау 

җыены»фольклор фестивале үткәрелә. Тугандаш шәһәрләр  белән Беларусь 

Программаны тормышка 

ашыруның кӛтелгән 

нәтиҗәләре һәм 

нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре  

- Районда һәм Татарстан Республикасында этникара 

мӛнәсәбәтләр торышын уңай бәяләүче район халкы 

2020 елда 90% тәшкил итәчәк. 

- Башка милләт вәкилләренә карата толерант 

мӛнәсәбәтнең дәрәҗәсе 2020 елда 90% тәшкил 

итәчәк. 

- Үз этномәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндергән 

район халкы 2020 елда 95% тәшкил итәчәк. 

- Программаны тормышка ашырудан социаль-

икътисади нәтиҗәлелек социаль тотрыклылыкны, 

этникара һәм конфессияара тынычлыкны һәм 

татулыкны, этномәдәни үзенчәлекне саклап калудан 

һәм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшәүче халыкларның социаль-мәдәни 

ихтыяҗларын канәгатьләндерүдән гыйбарәт: 

- этнокультура һәм социаль хәлне яхшырту; 

- региональ һәм гомумроссия гражданлык 

тәңгәллеген ныгыту; 

- этномәдәни потенциалны куллануның 

нәтиҗәлелеген арттыру; 

- милләтара һәм диниара конфликтларны булдырмау; 

- районның инвестицион һәм туристик җәлеп 

итүчәнлеге үсеше; 

- мигрантларның социаль һәм мәдәни адаптациясен 

һәм интеграциясен камилләштерүгә юнәлдерелгән 

чаралар системасын гамәлгә ашыру. 



 

 

 

Республикасының Ивье шәһәре, Кырым Республикасының Бакчасарай 

районының Почтовоеочта поселогы, шулай ук Санкт-Петербург шәһәренең 

Кызыл гвардиячеләр районы, Башкортстан Республикасы Бакалы авылы белән 

дустанә хезмәттәшлек алып барыла. 

 Татарстанда тӛрле мәдәният һәм дин вәкилләренең озак еллар бергә 

яшәүләре дәвамында урнашкан дус-тату яшәү традицияләре хәзерге вакытта да 

саклана.  Татарстан халкының күпмилләтле составы динамик рәвештә үзгәрә, 

шәһәрләрдә һәм районнарда яңа этник тӛркемнәр барлыкка килә. 2017 елда 

Азнакай шәһәрендә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Мәдәни үзәк» муниципаль бюджет учреждениесе базасында «Халыклар дуслыгы 

йорты» филиалы ачылды. Бүгенге кӛндә анда 10 милли-мәдәни автономия һәм 

җәмгыять эшли: Әзербайҗан, Әрмән, Казахстан, Үзбәк, Чуаш, Тӛркия, Таҗик, 

Татар, Рус, Башкорт. Ӛч милли берләшмәнең иҗат коллективлары (татар, рус, 

башкорт) бар. Әлеге коллективлар шулай ук безнең районның мәдәни 

тормышында актив катнашалар.»; 

-  «Программаны гамәлгә ашыру сферасының гомуми характеристикасы, 

шул исәптән ул хәл итүгә юнәлдерелгән проблемалар» дигән I бүлекнең  11 

абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дин-халыкларның этномәдәни үзенчәлегенең тӛп элементларының берсе 

булып тора. Азнакай районында бүгенге кӛндә 47 мӛселман һәм 2 православие 

дини оешмасы бар»; 

- «Программаны гамәлгә ашыру сферасының гомуми характеристикасы, шул 

исәптән ул хәл итүгә юнәлдерелгән проблемалар» дигән   I бүлекнең 13 абзацын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Район җитәкчелегенең актив ярдәме белән мӛселманнарның «Корбан 

бәйрәме», «Ураза бәйрәме», христианнарның Раштуа бәйрәмнәре үткәрелә. Атна 

саен үткәрелә торган планеркаларда районда экстремизмга каршы тору 

мәсьәләләренә зур игътибар бирелә, даими рәвештә РФ Федераль 

куркынычсызлык хезмәтенең Азнакай шәһәрендәге бүлеге начальнигы, эчке 

эшләр министрлыгы начальнигы, район мӛхтәсибе һәм Азнакай шәһәре 

православие мәхәлләсе настоятеле чыгыш ясый. Атна саен район Советында 

дүшәмбе кӛнне район башлыгының хокук саклау органнары җитәкчеләре белән 

райондагы иҗтимагый, дини һәм милләтара хәлләр буенча координацион 

киңәшмәсе оештырыла. Әлеге киңәшмәләргә график буенча оешма җитәкчеләре, 

авыл җирлекләре башлыклары хисап белән чакырыла. Район Советы вәкиле ай 

саен дини оешмалар киңәшмәсендә катнаша. Анда район дин әһелләренә 

терроризмга каршы кӛрәштә һәм конфессияара ызгышларда үз ролен аңларга, 

муниципалитетка, җәмгыятькә террорчылык янавын һәм конфессияара 

дошманлыкны булдырмауда актив ярдәм итәргә тиеш. Атнаның һәр җомгасында 

район имам-мӛхтәсибе А.А. Талибуллин, Азнакай шәһәре Изге Ана иконасы, 

Татарстан митрополиясе Әлмәт епархиясеприходы рәисе һәм настоятеле  Кутырев 

Егор Васильевич район телевидениесендә чыгыш ясый. «Татмедиа» ААҖ 

филиалы «Маяк» газетасында ай саен районның дини тормышы турында 

мәкаләләр басыла. Яңа дини биналар тӛзүдә ярдәм күрсәтелә. Алга таба бурыч-

дини оешмалар белән элемтәне тәэмин итү, аларның эшчәнлеген координацияләү, 



 

 

 

милләтара мәдәниятне, гореф-гадәтләрне пропагандалау, халыкта милли гореф-

гадәтләргә карата хӛрмәт тәрбияләү.»; 

-«Программаның максатларга ирешү һәм бурычларны хәл итүдә  максаты, 

бурычлары,  сроклары (этаплары)  һәм күрсәткечләре (индикаторлары)» дигән   II 

бүлекнең сигезенче һәм унынчы абзацларында «2015-2017»  саннарын «2015-

2022» хәл итү саннарына алмаштырырга; 

- «Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү» дигән IV бүлекнең 

ӛченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Программаны финанслауның гомуми күләме 3 418 796 сум, республика, җирле 

бюджетлар һәм бюджеттан тыш акчалар хисабына, шул исәптән: 
 - 2015 ел – 612 836 сум. 
  2016 елда-427 000 сум. 
 - 2017 ел-7 000 сум. 
 - 2018 ел-0,00 сум. 
 - 2019 елда-1 494 960 сум. 
 - 2020 ел-286 300 сум. 
 - 2021 ел – 291 500 сум. 
 - 2022 елда-299 200 сум». 

1.3. «2015-2022 елларга Азнакай муниципаль районында дәүләт милли 
сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль озак сроклы максатчан программасына 
кушымтаны, кушымта нигезендә, яңа редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында»  түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru, «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасында Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемдә калдырам. 

 

 

Җитәкче                                                                                       А. Х. Шәмсетдинов 

 
 

 

http://aznakaevo.tatar.ru/


Озак сроклы муниципаль   

дәүләт программасын тормышка ашыру  

Азнакайда милли сәясәт  

муниципаль районында 2015-2022 елларга» 

 

Программа чаралары исемлеге 
№п

/п 

Чаралар исеме Башкаручы  Вакыт  Финанслау күләме - мең сум 

Барлы

гы  

Шул исәптән еллар буенча Финансл

ау 

чыганакл

ары 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018  

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 ел. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Районда милләтара хәлне өйрәнү 

1 Районд милләтара 

мӛнәсәбәтләр буенча   

район Советы комиссиясе 

тӛзү. 

Азнакай 

муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2015 ел - - - - - - - - - Финансл

ау таләп 

ителми 

2 Социологик тикшеренүләр 

үткәрү.  

этникара мӛнәсәбәтләрне 

гармонияләштерү 

Анкеталау һәм сораштыру: 

- ике дәүләт телен белү; 

- толерантлык дәрәҗәсе 

буенча; 

- тӛрле халыклар һәм 

конфессияләр вәкилләренең 

дуслыгы; 

- милләтчелеккә һәм 

экстремизмга мӛнәсәбәт. 

Яшьләр эшләре 

идарәсе 

 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - Финансл

ау таләп 

ителми 

II. Чаралар үткәрү һәм оештыру 

3 Бәйрәм чараларын оештыру 

һәм үткәрү: «Чатыр тауда 

җыен» тӛрки халыкларның 

фольклор фестивале,  

котлаулар урнаштыру: 

«Раштуа»,"Пасха», "Нәүрүз", 

"Кышны озату»," Масленица», 

татар халкының милли 

бәйрәме "Сабантуй"» 

Азнакай 

муниципаль   

 Мәдәният 

идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

1819,96 190,0 200,0 - - 1429, 

96 

- - - ҖБ 

4 Милли кухня кӛннәре Азнакай 2015-          ҖБ 



 

 

 

муниципаль   

мәдәният, 

икътисад һәм 

сәнәгать бүлеге 

2022 

еллар 

ВБ 

Чыгымна

р 

сметасы 

буенча 

5 Татар халкының «Сабантуй», 

«тӛрки халыкларның «Чатыр 

тауда җыен» фольклор 

фестивале, Республика кӛнен 

үткәрүдә ярдәм күрсәтү 

Яшьләр эшләре 

идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

ҖБ 

6 Тарсус (Тӛркия) һәм Ивье 

(Беларусь Республикасы) 

тугандаш шәһәрләр белән 

хезмәттәшлек кысаларында 

чаралар үткәрү 

Мәдәният идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

135,836 65,836 70,0 - - - - - - 

 
ҖБ 

7 Татарстан Республикасы 

шәһәрләрендә «Азнакай 

кӛннәре» чарасын үткәрү,  

Чечен Дәүләт бию ансамбле 

катнашында Чечен 

диаспорасы белән очрашуның 

уртак иҗади кичә 

Мәдәният идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

65,000 - - - - 65,000 - - - 

 
Чыгымна

р 

сметасы 

буенча 

ҖБ 

8 «Иван купала» бәйрәмен 

үткәрү 

Азнакай 

муниципаль   

районы  

Яшьләр эшләре 

идарәсе,   

 Мәдәният 

идарәсе  

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 
ҖБ 

ВБ 

чыгымна

р 

сметасы 

буенча 

9 Республика фестивальләрендә 

һәм акцияләрендә катнашу 

Азнакай 

муниципаль   

районы   

Яшьләр эшләре 

идарәсе,   

 Мәдәният 

идарәсе  

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 
ҖБ 

ВБ 

чыгымна

р 

сметасы 

буенча 

III. Район уку йортларында тәрбия процессын оештыру 

10 «Инглизчә сӛйләшәбез һәм Мәгариф идарәсе  2015- - - - - - - - - - ҖБ  



 

 

 

җырлыйбыз» район   

конкурсын үткәрү 

 2022 

еллар 

  

IV. Яшьләр белән оештыру эшләре 

11 Ел саен үткәрелә торган 

«Новая строфа» («Яңа 

строфа») конкурсын үткәрү 

Яшьләр эшләре 

идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

30,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 ҖБ 

 

12 Тематик дискотекалар үткәрү Яшьләр эшләре 

идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - -  

13 Бердәмлекне ныгытуга, 

милләтара тынычлыкны һәм 

татулыкны тәэмин итүгә 

юнәлдерелгән чаралар - квест  

«Мы разные - но мы 

вместе…» («Без тӛрле, әмма 

без бергә…») 

 2015-

2022 

еллар 

15,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 ҖБ 

 

V. Иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген координацияләү 

14 Дини оешмалар вәкилләре 

белән оештыру эшчәнлеге  

 (район мӛхтәсибәте,  

православие оешмалары һ. б.) 

Азнакай 

муниципаль 

районы  ММЧ 

(СМИ) бүлеге 

(килешү буенча) 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

Финансл

ау таләп 

ителми 

15 Азнакай муниципаль районы   

район башлыгы каршындагы 

Иҗтимагый совет составы  

омерлы «2020 елга   2021 һәм 

2022 еллар план чорына 

Татарстан    

Җәмәгатьчелек 

белән  

 эшләү бүлеге һәм   

массакүләм 

мәгълүмат 

чаралары (килешү 

буенча) 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

Финансл

ау таләп 

ителми 

VI. Мәгълүмати тәэмин итү 

16 Милләтара һәм 

конфессиональара 

мӛнәсәбәтләр   

 рубрикалар булдыру  

оештыру 

«Маяк» газетасы 

редакциясе 

(килешү буенча), 

«АРТ»телерадиок

омпаниясе» ҖЧҖ  

(килешү буенча) 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

МБ 

агымдаг

ы 

финансла

у 

17 Газета һәм журнал битләрендә 

милләтара һәм 

«Маяк» газетасы 

редакциясе, «АРТ 

2015-

2022 

- - - - - 0,00 - - - 

 

ҖБ  



 

 

 

конфессиональара 

мӛнәсәбәтләрне   

гармонияләштерү эшчәнлеген 

яктыртучы 

 рубрикалар булдыру 

материалларны «Татарстан 

хәбәрләре» («Известия 

Татарстан») газетасында, 

«Элита» журналында 

урнаштыру, «Маяк» 

газетасында котлаулар һәм 

кайгы уртаклашу текстлары 

басытру 

телерадиокомпани

ясе» ҖЧҖ 

еллар 

18 Татарстан мәйданыныда 

урнашкан светодиод экранда   

 толерантлык рухиятен 

гармонияләштерүгә 

багышланган реклама 

щитлары, стендлар һәм 

плакатлар урнаштыру 

Яшьләр эшләре 

идарәсе 

 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

МБ 

чыгымна

р 

сметасы 

буенча 

19 Матбугат һәм телевидениедә 

традицион дини бәйрәмнәрне 

яктырту 

 һәм   

котлаулар урнаштыру: 

"Раштуа", "Пасха», "Ураза" » 

"Корбан бәйрәме», "Нәүрүз", 

"кыш озату»," Масленица», 

татар халкының милли 

бәйрәме "Сабантуй",  

Азнакай 

муниципаль 

районы башкарма 

комитетның   

Азнакай 

муниципаль 

районы     

ММЧ (СМИ) 

бүлеге  

(килешү буенча)  

 «Маяк» газетасы 

редакциясе  

(килешү буенча),   

"АРТ" 

телерадиокомпани

ясе " ҖЧҖ 

(килешү буенча) 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

 

МБ 

агымдаг

ы 

финансла

у 

20 Район Советы һәм Азнакай Азнакай 2015- 227,0      77,0 75,0 75,0  



 

 

 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты ӛчен вакытлы 

матбугатка үзәкләштерелгән 

язылу оештыру 

муниципаль 

районы башкарма 

комитетның   

исәп-хисап бүлеге  

Азнакай 

муниципаль 

районы     

ММЧ (СМИ) 

бүлеге  

(килешү буенча), 

«Маяк» газетасы 

редакциясе  

(килешү буенча) 

2022 

еллар 

21 Азнакай муниципаль 

районының норматив хокукый 

актларын тәрҗемә иткән ӛчен  

хезмәт хакы түләү һәм 

хисаплау  

Азнакай 

муниципаль 

районы башкарма 

комитетның   

исәп-хисап бүлеге  

муниципального 

района 

2019-

2022 

еллар 

626,0 - - -   201,3 208,5 216,2  

 

VII. Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау 

22 Әзерләү һәм урнаштыру 

баннерлар бу урам  

Азнакай шәһәрендә һәм ш. т. 

б. юл челтәре  

Терроризмны 

профилактикалау буенча 

Актүбә шәһәре  

экстремизм (шул исәптән 

ялган хәбәр  

терроризм акты турында " РФ 

ҖК 207 ст. җаваплылык 

турында  

ӛчен тарату  

экстремистик материаллар) 

Азнакай 

муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

 

2015-

2022 

еллар 

50,0 50,0 - - - - - - - ҖБ 

23 Күчермәләр алу  

арочных металлодетекторов 

ӛчен ОВД вакытында  

Азнакай 

муниципаль 

районы башкарма 

2015-

2022 

еллар 

450,0 300,0 150,0 - - - - - - ҖБ 



 

 

 

халык күп була торган бәйрәм 

чаралары 

комитеты 

 

24 Квалификацияле сайлауны 

оештыру  

белгечләр (коллективлар), 

шул исәптән даими эшләүче 

мәгълүмати  

адреслы профилактик ярдәм 

күрсәтү буенча " Интернет» 

телекоммуникация челтәре  

терроризм идеологиясе 

йогынтысына аеруча дучар 

ителгән яки инде эләккән 

затлар категориясенә (яшьләр; 

дини затлар,  

нигездә, ислам белеме, чит 

илдә белем алу; террорчылык 

(экстремистик) эшчәнлеге 

ӛчен җәза үтәгән 

җинаятьчеләр, аларның 

туганнары) 

ведомствоара 

террорчылыкка 

каршы комиссия  

Азнакай 

районында 

муниципаль 

ТР буенча РФ 

ФИХИ  

Килештерү), РФ 

Эчке эшләр 

министрлыгының 

Арча буенча 

бүлеге  

(килешү буенча)  

Яшьләр эшләре 

идарәсе, АМР 

башкарма 

комитеты 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - Финансл

ау таләп 

ителми 

25 Кинопрокат системасын  

терроризмга каршы кӛрәш 

һәм экстремизмга каршы 

юнәлештәге документаль 

фильмнар һәм   сәнгать 

фильмнары   

(шул исәптән видеофильмнар)   

таратуда җәлеп итү 

Азнакай 

муниципаль   

 Мәдәният 

идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

Финансл

ау таләп 

ителми 

26 Милләтара мӛнәсәбәтләрне -

гармонияләштерүгә 

юнәлдерелгән мәдәни-агарту 

чараларын оештыру   

һәм уздыру 

ОМС АМР,   

Мәдәният идарәсе  

Мәгариф идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

Финансл

ау таләп 

ителми 

41 Даими рәвештә кинофильмнар 

күрсәтү, чыгышлар оештыру  

халык иҗаты коллективлары 

спектакльләрен күрсәтү, 

ОМС АМР,   

районы   

Азнакай 

муниципаль   

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - Финансл

ау таләп 

ителми 



 

 

 

күргәзмәләр, түгәрәк 

ӛстәлләр,  «Терроризмга 

каршы торуның мӛһим 

факторы буларак халыкара 

хезмәттәшлекне ныгыту» 

темасына   

семинарлар уздыру  

идарәсе 

Азнакаевского  

муниципального 

района  

42 Яшьләрне рухи һәм патриотик 

тәрбия бирүгә юнәлдерелгән 

халык иҗаты ӛлкәсендә 

чаралар оештыру һәм   

үткәрү 

Азнакай 

муниципаль   

районы   

Азнакай 

муниципаль   

идарәсе 

Азнакаевского  

муниципального 

района 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - 

 

Финансл

ау таләп 

ителми 

44 Патриотик рухта һәм физик 

яктан   

алга киткән яшь буынны 

тәрбияләүгә юнәлдерелгән, 

тормыш уңышының нигезе 

һәм терроризм, экстремизмны 

профилактикалауның мӛһим 

алшарты буларак шәхси 

иҗади хезмәткә юнәлдерелгән 

чараларны күздә тоткан 

планнар һәм программаларны 

эшләү (тӛзәтмәләр кертү) 

Азнакай 

муниципаль   

районы   

Яшьләр эшләре 

идарәсе,   

 Мәдәният 

идарәсе  

 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - - Финансл

ау таләп 

ителми 

 Барлыгы    3418,80 612,836 427,0 7,0 0,0 1494,96 286,3 291,5 299,2  

 Шул исәптән:             

 РБ   - - - - - - - - - 

 

 

 ҖБ   3418,80 - - - - - - - - 

 

 

 ВБ   - - - - - - - - - 

 

 

Кулланыла торган кыскартулар: 

Мәгариф идарәсе - "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе" муниципаль казна учреждениесе»; 



 

 

 

Мәдәният идарәсе - "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният идарәсе" муниципаль казна учреждениесе»; 

Яшьләр эшләре идарәсе - "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре буенча идарәсе" муниципаль казна учреждениесе»; 

ТР Дәүләт Советының җәмәгатьчелек һәм ММЧ белән эшләү бүлеге; 

«Маяк» газетасы редакциясе - «Татмедиа» ААҖ филиалы - "Маяк" газетасы редакциясе»; 

РБ-республика бюджеты 

МБ-җирле бюджет 

ВБ-бюджеттан тыш акчалар 

 


